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CineDoc Kids
Τον Φεβρουάριο ανοίγει αυλαία το Φεστιβάλ Παιδικού
και Νεανικού Κινηματογράφου Αθηνών, CineDoc Kids, με
προβολές στον κινηματογράφο Δαναό.
Οι ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας του Φεστιβάλ
απεικονίζουν τη ζωή μέσα από τα μάτια παιδιών και εφήβων σε
διαφορετικά μέρη της γης, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό ιστοριών
που μπορούν να εμπνεύσουν το νεανικό κοινό, βοηθώντας το
να νιώσει μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου.
Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση και την
αξιολόγηση των ταινιών και ψηφίζουν τα ίδια την καλύτερη
ταινία του Φεστιβάλ. Οι προβολές συνοδεύονται από
συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις,
που προσφέρουν στο νεανικό κοινό την ευκαιρία να έρθει πιο
κοντά στην τέχνη του κινηματογράφου γνωρίζοντάς τον «πίσω
από την οθόνη».
Το φεστιβάλ CineDoc Kids εντάσσεται στο πρόγραμμα του
CineDoc (Σεπτέμβριος 2016 -Μάιος 2017) που απευθύνεται σε
ενήλικο κοινό. Το CineDoc προβάλλει από το 2009 βραβευμένα
ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με το Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο Δαναός, τον Δήμο
Βόλου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Λίγα λόγια για τους εκπαιδευτικούς...
Το CineDoc Kids αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που
μπορεί να συνδέσει την τάξη με τον ευρύτερο κόσμο, να
βοηθήσει τους μαθητές να αναζητήσουν τη γνώση εκτός
σχολικού πλαισίου και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι
στη μάθηση. Οι ταινίες του CineDoc Kids μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων της
ιστορίας, της γεωγραφίας, της μουσικής, της τέχνης και της
γλώσσας.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν τις προβολές
ενθαρρύνουν τόσο τις συλλογικές δράσεις όσο και τον διάλογο
για τον ρόλο του κινηματογράφου και των media στη ζωή των
παιδιών.

Οι ταινίες του CineDoc Kids απευθύνονται
σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω.
Για σχολικές επισκέψεις ή ειδικές προβολές,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@cinedoc.gr και στο 210 7211073.
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Μάρθα
και Νίκι
Martha & Niki

Σάββατο 18/02, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 9+

διάρκεια: 90´
Στα σουηδικά με ελληνικούς υπότιτλους

To 2010, η Μάρθα και η Νίκι έλαβαν μέρος
στο μεγαλύτερο διεθνές πρωτάθλημα
Street Dance στο Παρίσι. Ήταν η πρώτη
φορά που δύο κοπέλες έγιναν παγκόσμιες
πρωταθλήτριες στο hip hop. Η ταινία
αποτυπώνει την αγάπη τους για τον χορό και
τη φιλία τους που δοκιμάζεται.
Tora Mkandawire Mårtens / 2015 / Σουηδία

Την προβολή θα ακολουθήσει
διαδραστική παρουσίαση hip hop.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας
της Σουηδίας.

~
5

Χάρτινες
Πτήσεις
Paper Planes

Κυριακή 19/02, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 8+

διάρκεια: 96´
Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Μια ευφάνταστη ταινία για το πάθος ενός
νεαρού αγοριού από την Αυστραλία για τις
πτήσεις και τα «χάρτινα αεροπλανάκια».
Η σχέση γιου και πατέρα που μεταλλάσσεται
υπό τις νέες συνθήκες και το ταξίδι του
νεαρού Ντύλαν στην Ιαπωνία για τη
συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Χάρτινων Αεροπλάνων.
Robert Connolly / 2014 / Αυστραλία

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
εργαστήριο οριγκάμι σε συνεργασία
με το yeti toys.
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Απόλυτα
Αληθινή Αγάπη
Totally True Love

Σάββατο 04/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 10+

διάρκεια: 80´
Στα νορβηγικά με ελληνικούς υπότιτλους

Ο δεκάχρονος Γιέργκεν είναι το νέο
πρόσωπο στο σχολείο της Άννε. Όλα τα
κορίτσια είναι ερωτευμένα με τον Γιέργκεν,
όμως η Άννε είναι πρόθυμη να προχωρήσει
περισσότερο από τον καθένα για να τον
κερδίσει. Στο όνομα της αγάπης όλα
επιτρέπονται…
Anne Sewitsky / 2010 / Νορβηγία

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
βιωματικό εργαστήριο κινηματογράφου
με τον σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της
Νορβηγίας και του Νορβηγικού Ινστιτούτου.
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Βαρικέλ λα
Varicella

Κυριακή 05/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 9+

διάρκεια: 25´
Στα ρωσικά με ελληνικούς υπότιτλους

Δύο ταλαντούχες αδελφές, η Νάστια (13) και
η Πολίνα (7), φοιτούν στη φημισμένη Ρωσική
Ακαδημία Μπαλέτου, μετά από μια επίπονη
διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε 5.500
παιδιά. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης
Victor Kossakovsky καταγράφει τη στενή
σχέση των κοριτσιών που έχουν ένα κοινό
όνειρο: να γίνουν κορυφαίες μπαλαρίνες.
Victor Kossakovsky / 2015 /
Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ρωσία

Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών.
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Τσικάρα
Ο γιος του
παλαιστή Σούμο
Chikara - The Sumo Wrestler’s Son

Κυριακή 5/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 9+

διάρκεια: 32´
Στα ιαπωνικά με ελληνικούς υπότιτλους

Ο Τσικάρα είναι ένα δεκάχρονο αγόρι
από την Ιαπωνία που θέλει όσο τίποτε
άλλο να γίνει πετυχημένος παλαιστής του
Σούμο, όπως ο διάσημος πατέρας του.
Όλο το καλοκαίρι προπονείται εντατικά για
έναν σημαντικό αγώνα Σούμο, αλλά την
παραμονή του αγώνα ο νεαρός αρχίζει να
αμφιβάλλει για τον εαυτό του και γίνεται
όλο και πιο νευρικός. Θα είναι σε θέση να
διατηρήσει την ψυχραιμία του και να κάνει
τον μπαμπά του υπερήφανο;
Simon Lereng Wilmont / 2013 / Δανία, Ιαπωνία
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Πρωταθλητής
Ξιφασκίας
The Fencing Champion

Κυριακή 05/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 9+

διάρκεια: 27´
Στα δανέζικα με ελληνικούς υπότιτλους

Ο επτάχρονος Ρούμπεν ετοιμάζεται
να αντιμετωπίσει μερικούς από τους
καλύτερους ξιφομάχους της Ευρώπης. Στην
πόλη του, στη Δανία, προπονείται μαζί με
τη φίλη του Μαρί. Η ταινία καταγράφει τη
σχέση των δύο νέων πρωταθλητών μέσα και
έξω από την πίστα ξιφασκίας.
Simon Lereng Wilmont / 2014 / Δανία

Θα ακολουθήσει διαδραστική παρουσίαση
σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία
Ξιφασκίας.
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O Τερματοφύλακας της
Λίβερπουλ
The Liverpool Goalie

Σάββατο 11/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 9+

διάρκεια: 90´
Στα νορβηγικά με ελληνικούς υπότιτλους

O δεκατριάχρονος Τζο είναι καλός
μαθητής, αλλά μοιάζει πεπεισμένος ότι
η ζωή είναι επικίνδυνη. Για να επιβιώσει
στο σχολείο, πρέπει να αποφύγει πολλά
εμπόδια: τα πειράγματα των συμμαθητών,
τα επικίνδυνα αθλήματα και τα όμορφα
κορίτσια. Όμως μια μέρα, μια νέα μαθήτρια
εμφανίζεται στην τάξη, και όλα αλλάζουν. Η
μεγάλη ευκαιρία του Τζο για να αλλάξει τη
ζωή του είναι να αποκτήσει το πιο σπάνιο
αυτοκόλλητο ποδοσφαιριστή της χρονιάς αν όντως αυτό υπάρχει.
Arild Andresen / 2010 / Νορβηγία
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο
κινηματογράφου με τον σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας
και του Νορβηγικού Ινστιτούτου.
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Το Ημερολόγιο
της Άννας Φρανκ
The Diary of Anne Frank

Κυριακή 12/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 12+

διάρκεια: 129´
Στα γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους

Όταν η δεκατριάχρονη Άννα Φρανκ
αναγκάζεται να κρυφτεί σε κάποιο σπίτι του
Άμστερνταμ με την οικογένειά της, για να
αποφύγουν την απέλαση από τους Ναζί,
ξεκινά μια μεγάλη περίοδος απομόνωσης.
Η Άννα εκμυστηρεύεται τις σκέψεις της
στο ημερολόγιό της. Συνδυάζοντας τους
συγκλονιστικούς μονολόγους της με
χαρισματικές ερμηνείες, η ταινία προσφέρει
μια νέα, μοναδική ματιά στον κόσμο της
Άννας - και τον δικό μας.
Hans Steinbichler / 2016 / Γερμανία
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος.
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Πρώτη
Θέση
First Position

Σάββατο 18/3, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 10+

διάρκεια: 91´
Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Έξι ταλαντούχοι νεαροί χορευτές,
διαφορετικής καταγωγής και προέλευσης
αγωνίζονται να ξεχωρίσουν στον
διαγωνισμό Youth America Grand Prix, σε
ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ που αλλάζει
τον τρόπο που βλέπουμε το μπαλέτο.
Bess Kargman / 2011 / ΗΠΑ

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας
των Η.Π.Α., στην Αθήνα.
Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών.
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Μάγκνους
Magnus

Κυριακή 19/03, 16.00
Κινηματογράφος Δαναός
ηλικίες: 10+

διάρκεια: 78´
Στα αγγλικά και νορβηγικά με ελληνικούς υπότιτλους

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη ζωή του
Νορβηγού Μάγκνους Κάρλσεν, ο οποίος
είναι ο νεότερος σκακιστής που κατάφερε
ποτέ να φθάσει στην πρώτη θέση στον
κόσμο. Η ταινία ακολουθεί την ασυνήθιστα
γρήγορη πορεία του Μάγκνους προς την
κορυφή, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να
γνωρίσει καλύτερα τον ιδιαίτερο κόσμο του
σκακιού και ταυτόχρονα να παρακολουθήσει
την ωρίμανση μιας σύγχρονης ιδιοφυΐας.
Benjamin Ree / 2016 / Νορβηγία
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της
Νορβηγίας και του Νορβηγικού Ινστιτούτου.
Σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Όμιλο
Παγκρατίου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κινηματογράφος Δαναός
Σάββατο & Κυριακή απόγευμα

Σάββατο 18/02

Μάρθα και Νίκι
Διαδραστική παρουσίαση hip hop
Χάρτινες Πτήσεις
Εργαστήρι Οριγκάμι

Κυριακή 19/02

Σάββατο 04/03

Κυριακή 05/03

Σάββατο 11/03

Κυριακή 12/03

Σάββατο 18/03
Κυριακή 19/03

Απόλυτα Αληθινή Αγάπη
Βιωματικό εργαστήριο κινηματογράφου με τον
σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο
Βαρικέλλα
Τσικάρα - Ο Γιος του Παλαιστή Σούμο
Πρωταθλητής Ξιφασκίας
Βιωματικό εργαστήριο ξιφασκίας από την
Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας
O Τερματοφύλακας της Λίβερπουλ
Βιωματικό εργαστήριο κινηματογράφου με τον
σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο
Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Εργαστήρι από το Εβραϊκό Μουσείο
της Ελλάδος
Πρώτη Θέση
Μάγκνους
Εργαστήρι σκάκι για παιδιά
Βράβευση καλύτερης ταινίας CineDoc Kids 2017
Ώρα προβολών: 16.00
Τιμή εισιτηρίου: 6€ (μειωμένο 4€)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Κινηματογράφος Δαναός
Λ. Κηφισίας 109, 115 24, Αθήνα
+30 210 6922655, +30 210 6922657
www.danaoscinema.gr
Μετρό: Σταθμός Πανόρμου

Όλες οι ταινίες του CineDoc Kids προβάλλονται
με ελληνικούς υπότιτλους.
Αν ενδιαφέρεστε να προβάλλετε ταινίες του CineDoc Kids
ή να προγραμματίσετε ειδική προβολή για το σχολείο σας
πέρα από τις ημέρες του Φεστιβάλ,
επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cinedoc.gr και στο 210 7211 073.

Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Φεστιβάλ CineDoc Kids
αλλά και με το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων
www.cinedoc.gr & www.facebook.com/CineDoc/
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παραγωγή & Τύπος
Ρέα Αποστολίδη, Ηλέκτρα Πέππα, Κυβέλη Short
Υπεύθυνη προγράμματος CineDoc Kids
Δανάη Ανεζάκη
Παραγωγός CineDoc Kids
Γιούρι Αβέρωφ
Τεχνική επεξεργασία
Authorwave, Anemon
Προβολές στον κινηματογράφο Δαναό
σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιόπουλο
Σχεδιασμός καταλόγου
dolphins // communication design

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
CineDoc Kids (Γραφείο)
Στησιχόρου 5, 106 74 Αθήνα
+30 210 7211073
info@cinedoc.gr
www.cinedoc.gr
www.facebook.com/CineDoc/

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

